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  ر���ن اور روزہ �ے ���� و ����

    

  )�' &%�� ا�$ی� "��!  ���ہ ا
 : از ��� 

    

�ہ�4ہ �ے روزے    ا6  �ہ�4ہ ��ں ��2ن ��ی� &�زل ہ,ا، اس -,رے :����ِ* ر���ن
��ں ایE رات ہے ", ��C و ���*   ۔ ا6  ��ہ ]@6١٨,رۃ ا�>;�ہ [��ض �7ے 78ے 

۔ اس �ہ�4ے ��ں "4* �ے ]6,رۃ ا�;$ر[��ں ہIار �ہ�4,ں 6ے زی�دہ �ہ�F ہے 
��دود دروازے �K,ل د��ے "�Jے ہ�ں، "ہ�4 �ے دروازے �4$ ��د��ے "�Jے ہ�ں، 

۔ ر���ن ]��وای* ا�, ہ�ی�ہ ١٠٧٩، ���� ١٨٩٩��Pر�N�(] O&,ں �, "Mڑدی� "��J ہے۔ 
  ۔]OT��JU٨٢ [�  ہ� رات ا
 �ے )	�ر روزہ داروں �, "ہ�4 6ے 2زاد ���J ہے 

  ۔]@١٨ا�>;�ہ [روزہ ر��4K 1:ر���ن �ے اW	�ل

  �ہ* زی�دہ ��2ن ��ی� �  XJوت ��&�۔ 2 

  ۔ ]٢٣٠٨، ���� �P�UرO [�&� �ہ* زی�دہ Y$�ہ و ��Cات �3

، ���� ٣٧��PرO [ہ� دن �Jاوی_ �� اہF	�م ��&� اس 6ے -[�Kے �48ہ �!�ف ہ,&]ے 4
، �Jای_ �� ��"	�W* اہF	�م ��&� �6رO رات Jہ`$ ادا ��&ے �ے ��ا�� ا"� ہے ]٩@٧

  ۔ ]٨٠U، OT��J @١٣٧ا�,داود [

، ا�� ��"ہ OT��J٨٠٧ [۔ روزہ داروں �, ا��Nر ��وا&� روزہ ر�4Kے �ے ��ا�� ا"� ہے5
١٧aU[ ۔  

���ۃ ا�;$ر �, -�&ے �ے �7ے �eW O�C2ہ �  �dق راJ,ں ��ں "�گ �� �ہ* زی�دہ 6
  ۔]١١٧a، ���� ٢٠٢a��PرW] O>�دت ��&� 

  ۔ ]U@�١٢��� [اس ��ہ ��ں W	�ہ ��&ے �� h,اب �f �ے ��ا�� ہے 7 

8F"4* اور ��ا��,ں 6ے اi� ں ��ں,�M�& ,م	ہ -,رے ر���ن ��ں ���!M&,�� �&�� �4ب
"4* و ر�	* �ے دروازے اس ��ہ ��ں �K,�ے "�Jے ہ�ں ���P%,ص ��)Fہ &�زل 

، �Cص �� O�C2 ]OT��JU٨٢ [ہ,�� &��d  �  Mف 82ے �ڑه4ے �  دW,ت دی�F ہے 
�eWے ��ں ا-4  �6رW *4i� O>�دت �ے �7ے �P%,ص ��دO "��ے ��,&Mہ &>  

W>�دت �ے �7ے {�J�� *4iے 2پ �eW O�C2ہ ��ں "l �$ر : �  46* ہے ^ ��ی�
  ۔]@�١١٧��� [اس �$ر دو�6ے د&,ں ��ں &ہ ��Jے۔ } �	� �F�� lے

روزہ �, �W�  ��ں Y,م �ہFے ہ�ں، "l �ے �!4  ��  ��م  :روزہ �� �!4 
ا
 �  W>�دت    :6ے ُرq "�&� ہے۔ )�ی!* �  اXNYح ��ں Y,م 6ے ��اد ہے

�4ے اور دی]� روزہ J,ڑ&ے �  �sض 6ے �Y _<Yدق 6ے �sوب �F�2ب �K� EJ&ے، -
  وا�  I�uوں 6ے ��ز رہ�4۔ 

یہ اX6م �ے -�&w ار��ن ��ں 6ے ایE  :روزہ �  اہ	�*، ���v* اور ����*
، "�ن �,"K �� ایE روزہ J,ڑ&ے واx اس �ے �$�ے ز&١U[  8$، ���� ٨��PرO [ ہے 

وا�ے �K� �K  روزے ر�Kے K� ,J  -,را &ہ ہ,�8۔ ��Mہ و�* 6ے -ہ�ے ا��Nر ��&ے   
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�, "ہ�4 ��ں �6 �ے � �ٹ�Mی� "��ے�8 اور اس �� �4ہ -�Kڑا "��ےl" �8 6ے C,ن 
اس �  ���v* �, &ہ ��&4ے واx ���	�ن &ہ�ں، ] ��ہ; ، ا�� ICی	ہ[�ہ�F ہ,�8۔ 

"J �- l	�م �W	�ء ا�* �� ا"	�ع ہے۔ )!>�ن �6 دو ہ`�O ��ں ر���ن �ے روزے 
۔ @١٨، �١٨٣ 6,رہ ا�>;�ہ ��ض ہ,�ے۔ اس �  ���v* �  6| 6ے واv_ د�

  :اس �  ����* ��ں �7  �$ی~�ں ہ�ں "� ��ں 6ے YXC �� ��Jہ �{,ر -ڑه�ں

 ہ,&]ے ' ا��ی�ن'"4* �ے ایE دروازہ �� &�م 1 Cف روزہ دار ہ  دا�Y ہے اس ��ں
 &ہ Cدو�6ا دا  �,� �K- �8 ا6ے �4$ ��دی� "��ے ,J ہ,"���4]ے Cوہ دا |"

  ۔ ]��وای* 6ہ �� 6!$ ٢@�١١��� ، ١٨٩U��PرO [ہ,M6ے �8۔ 

", )�P ای	�ن اور &�M  �  ا��$ �ے KJ�6 ر���ن �ے روزے ر�Kے اس �ے 2
  ۔]��وای* ا�, ہ�ی�ہ ٧U٠، ���� ٣٨��PرO [-[�Kے �48ہ �!�ف ��د��ے "���4]ے۔ 

ا
 J!��  �ے راF6ے ��ں ایE دن �� روزہ ر�4Kے وا�ے �ے uہ�ے �, �F6 �6ل 3 
  ے دور ر��K "��ے �8۔ �ے �7ے "ہ�4 �  2گ 6

] Oر�P�٢٨a٠ ���٣@١١، � Oر$C $�!6 ,�۔]��ای* ا  

48$ے اXCق، iN6  6,چ 6ے &�l" ، ��-  � l �   :روزہ �ے ���$ے
��ں ہے۔ C,اہ�eت اور د&�� 6ے �ے ' FJ;,ن'���   �ے  �d١٨٣ف ا)�رہ 6,رۃ ا�>;�ہ 

روای* ��ں )�دO &ہ ��4M6ے ر�d  � l" ، F<sف ا)�رہ ��PرO اور ���� �  
وا�ے &,",ا&,ں �, د��ے 78ے روزہ ر�4Kے �  �s�J| ��ں ہے۔ ��4�M,ں اور 
�	Iوروں �  ���* -� �Jس ��K&� اور T" �� ���J�ہ، "l �� ذ�� ا�, داود ��ں Y$�ہ 

  ��N �ے ���$ہ ��ں 2ی� ہے۔

�Wد  � $&�u: ڑه�- �Wیہ د �� KMدی $&�u ��& َأِه: ںر���ن �� ہ, ی� �,�  اور ��	ُ�

�ا� �َ�ْ
َ�َ �ُ


ِم َر��� َوَر��َ� اُ� َ�ْ�� َواْ�ِِ�َ
ِن َوا� �َ"َ#�ِ�ْ�ُ�ْ"ِ$ َواْ�ِ] OT��J٣a@اس �, ہ� -� ���* و {۔ ]١ 
اے ا
$&�u ل، اے�M& KJ�6 م �ےX6اور ا  F�X6 ن اور�	ہے۔ ! ای 
  ���ا اور ��Jا رب ا

ر���ن  اس ��ت -� �W	�ء ا�* �� ا"	�ع ہے �ہ  ہے؟ر���ن �� روزہ �� -� ��ض 
، ����، 4J$ر6*، �;�� ���	�ن ��د و W,رت -� ��ض ہے۔ ��W ایۃ [�� روزہ ہ�$�

۔ &����� �[ہ، -�8 -� ��ض &ہ�ں ہے۔ ا�>Fہ ��	�ر، �����، ��� و &��س ]ا�	`Fہ$
,&ے �ے وا�  W,رت، �,ڑهے ��د و W,رت، ����ہ اور دوده -X&ے وا�ے TWر �FC ہ

ا�>Fہ "l �  ��	�رO �ے )��ی��  �  ا��$ &ہ�ں اور ", �ہ*  �!$ روزہ ر�4�K]ے۔ 
زی�دہ �,ڑه� ہ,&ے �  و"ہ 6ے روزہ ر�K ہ  &ہ�ں �FM6 وہ ہ� ایE روزہ �ے �$�ے 
 l�J ہ  و�* ��ں E4]ے، ا�8 وہ ای��XK� �&�K� �� *و� Eای ,� ��M�� Eای

  ��4�M,ں �, �XKدیں K� ,J  در6* ہے۔ 

��  �M�&  K  �ے �7ے &�* ��&� �vورO ہ,�J ہے، : &�* - ١ :وزہ �ے ��ا��ر
ا�,داود [�4u&[ہ ��ض روزے �  &�* �d,ع �`� 6ے -ہ�ے -ہ�ے ہ,"�&  �uہ7ے 

٢a@a OT��J ،%ہ  ٧٣٠�۔ ی�د رہے �ہ ز��ن 6ے &�* ��&� &>  ��ی� ]<��وای* �^ ،
`� 6ے �sوب �F�2ب �d EJ,ع � - �iY٢�ہ، �J�!�� اور ا�	ہ ��ام 6ے �h�* &ہ�ں۔ 

  ��K&ے -�4ے اور ان J	�م ا�,ر 6ے دور رہ�4 "� 6ے روزہ ٹ,ٹ "��J ہے۔ 

�K� O�i6&ے �� اہF	�م ��&� �ہ اس ��ں �ڑO 1 :روزے �ے �46 و ��iF>�ت
، O�i6 �`� �  ]��وای* ا&E��� �� l @١٠٩، ���� ١٩٢٣��PرO [���* ہے 
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، ���� ٧@١٩��PرO [ے اذان 6ے �[K -ہ�ے ��u  &�Kہ7ے ا6  �  ����* ہ
١٠٩٨ $!6 �� ��Pر6] O,رج �sوب ہ,Jے ہ  �,را ا��Nر ��&� 2۔ [��وای* 6ہ
ہ, J, -�&  6ے ا��Nر ��&� ���J ،  |iFزہ �K`,ر ی� K� EeC`,ر یہ &ہ ]٧@١٩

�ہ* " ا�
�ُ	�� َ�َ� ُ-ْ"ُ, َوَ�َ
+ ِرْزِ(َ� َأْ)َ'ْ&ُت"، ا��Nر �ے و�* ا�,داود �  دOT��JU٩U[ �W [ہے
َذَه3َ ا��2َ"1ُ َوا0َ�ْ
�ْ, اْ�ُ/ُ&وُق : "�eہ,ر ہے ��v �M!�� ہے، اس �  "]ہ یہ د�W -ڑه  "��ے

-��س �`K 78  ر�8ں ��6اب ہ,�78ں اور ا�8 ا
 &ے �uہ� J, ا"� {" َوَ:9ََ, اْ�8ْ1َُ& ِإْن 6ََء اُ�
ہ�4 روزہ �  ���* ��ں �ہ* زی�دہ دJ�� �Wے ر3۔ ]٧@٢٣ا�,داود[} �vور ��ے �8

  J�"  � رد &ہ�ں �Wہ اس ��ل ��ں دM&,��]  &�<�X� ہi�i%۔ ]١٧٩٧��ہ; ، ا�
"K,ٹ، �i� ، �}u ،*<�s، ��� و زی�دJ  6ے ز��ن �  ����* ��&� ا�8 4

��PرO [�,�  "K]ڑا ی� ��i 8,�  -� ا�J �2ے J, �ہہ دی�4 �ہ ��ں روزہ دار ہ,ں 
١٩٠a ���� ،ف -�ٹ �� ہ  &ہ ہ, ��5۔ ]١@١١�Y ہ �,)� ��ے �ہ دل، اور روزہM

 : &ے ����ی� ��6رے ا��Wء �$ن �� روزہ ہ, ، &>  Yڑدی�4 ا,Ku ,� ے -�4ے&�K�
��ہ; ، �iY_ ا�`��� [روزہ &ہ�ں روزہ J, �{, اور �ے ����  �, Ku,ڑدی4ے �� &�م ہے 

@٣٧U[ �� اس ��i��Y ��6 ، ���" ہ ���ت]&�4u ےKJ ےJ���� م�	Fہ* زی�دہ اہ�
"| �J روزہ ر��u ,J ,Kہ7ے �ہ J	ہ�را ��ن، K" ،KM&2,ٹ اور ����iت : ����Jے ہ�ں

6ے ز��ن �K  روزہ ر�Kے، -ڑو���MJ ,�  6 دیKu �4,ڑدو، روزہ وا�ے دن J	ہ�رے 
� دن دو&,ں ��ا�� او-� و��ر و �Ku *4�M6ی� رہے اور �J ا-4ے روزہ �� دن اور �{�� روزہ �

  ۔]����N ا�	!�رف[&ہ ہ,&ے دو دو&,ں ��ں ��ق �vور ہ,&� �uہ7ے۔ 

�{�� ��  TWر �ے "�ن �,"K �� 321:روزہ �� I�uوں 6ے ٹ,ٹ "��J ہے
��K&ے -�4ے 6ے اور "	�ع ��&ے 6ے روزہ ٹ,ٹ "��J ہے اور اس -� ���ء وا"| ہے۔ 

ر��4K۔ ا�>Fہ "	�ع �  Y,رت ��ں ی!4  �!$ ��ں ایE روزہ �ے �$�ے ایE روزہ : ���ء
ی!4  ایXs Eم 2زاد ��&�، �	�M &ہ ہ,J, دو ��ہ �ے : ���رہ �K  دی�4 ہ,�8۔ ���رہ

 �&�K� ,� 4,ں�M�� K�6ٹ ,J ,ہ ہ& *��d  K�  � �4 ا�8 اسKروزے ر� ����
W	$ا و�* 6ے -ہ�ے ا��Nر ��&�، ی� �d,ع �`�  5"�ن �,"K �� �7ے ��&�۔ XK�4&�۔ 

��� و &��س �� )�وع ہ,&� �uہے وہ  6ن �,"J�K� �� Kے -�Fے رہ�4۔ �ے �!$ "�
روزہ  8"�� ی� ��  اور �dی;ہ 6ے ��4��M&  4۔  7ا��Nر 6ے �[K -ہ�ے ہ  ہ,۔ 

 ���u �4ہے وہ Tsا �ے d,ر -� اF6!	�ل &ہ  J9,ڑ&ے �  &�* �����4۔ [& I�u  �,�
  `�eM �],ا&�۔ Tsا ��* واx ی� ��d* -ہ4[�&ے واx ا& 
�K  ہ,J  ہ,۔ 

�Fوں 6ے &ہ�ں ٹ,ٹI�u �� ر��ر &ہ�&�، ��8  �  )$ت ی�  :روزہ�� ،�&�� qا,��
-��س �  و"ہ 6ے �6 -� -�&  ڈا�q�& ،�&��  �� ،�4 ��ں -�&  uڑه�&� �]� اس 
��ں ا���Fط �vورO ہے �ہ ا�4J زی�دہ ا&$ر &ہ �4�K[ے �ہ ��� ��ں "�&ے �� ا&$یeہ 

اFW	�د ر�4Kے وا�ے ���ں ��,O �� �,6ہ ��M�d�e� �4ہ  ہ,، ��6ہ �]�&�، ا-4  ذات -�
ا&Iال �� ا&$یeہ &ہ ہ,، ای�� ا&`�eM �],ا&� ", �N,ر Tsا �ے اF6!	�ل &ہ ہ,�J ہ,، 
ا�XFم �� ہ,"�&�، "�4�* �  ���* ��ں C �&�� _<Y,اہ "�4�* "	�ع �  و"ہ 6ے 

ز ��ں دی� &ہ ہ, ی� ا�XFم �  و"ہ 6ے ا�>Fہ �`� 6ے -ہ�ے -ہ�ے &ہ��ے �ہ &	�
ہ,"��ے۔ &�q ��ں �,�  دوا ��M�d�e� �4ہ وہ ��� ��ں &ہ "��ے۔ ��ن، KM&2 ��ں دوا 
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���4۔ ٹ��ٹ �ے �7ے KJ,ڑا C �6,ن دیM& ،�4��� K-,ٹ�4، دا&* ی� ز�C 6ے C,ن 
 ،�4�M&  

", )| �$ر �ے &�م 6ے W,ام ��ں �!�وف ہے ، ا6  رات ا
 &ے  :���ۃ ا�;$ر
��)Fے اور ">�ی ا��� &Iول ����Jے ہ�ں، وہ رات �d,ع �`�  ��2ن &�زل ���، اس رات

F�X6 EJ  وا�  ہ,J  ہے، اس �  ����* و )�ن ��ں ا
 &ے -,رO ایE 6,رت 
"l &ے ای	�ن اور h,اب �  &�* 6ے ���ۃ ا�;$ر �� : &ے ����ی� �ا�JرO۔ &>  ��ی� 

۔ ]٧U٠��� ، �١٩٠١��PرO [���م ��� J, اM6ے -[�Kے �6رے �48ہ �!�ف �7ے 78ے
اور 6,رۃ ا�;$ر 6ے �!�,م ہ,�J ہے �ہ یہ رات ہIار �ہ�4,ں �  W>�دت 6ے زی�دہ ا"� 

  و h,اب وا�  ہے۔ 

: �� یہ ار)�د �>�رq ہے ^&ے )| �$ر �  J!��� &ہ�ں ����� ، ��Mہ 2پ  ^&>  ا��م 
��PرO [�ہ �ہ�ۃ ا�;$ر �, ر���ن �ے �eW O�C2ہ �  �dق راJ,ں ��ں XJش ��و۔ 

٢٠١U�� ، ��١١U@[ ۔  

6ے �Wض ��� �ہ �ہ ا�8 ��ں )|  ^&ے &>  ��ی�  <���ت e��Wہ Y$ی;ہ          
ا�
�ُ	�� ِإ�Aَ� َ�ُ=>@ ُ?ِ<�3 اْ�َ/ْ=َ> َ)ْ�ُ; : "یہ د�W -ڑه,: �$ر �, -��,ں J, ��� د�W -ڑه,ں؟ 2پ &ے ����ی�

اے ا
 �ے )J E, �!�ف ��&ے واx ہے، �!��  �, -��J���� $4 ہے، -l {۔ "َ����
  ۔ }OT��J{۔ }�`Kے �!�ف ��دے

ا
 �  W>�دت و اW�d* �ے �7ے ا-4ے 2پ �, د&�ِ,O ���,ں 6ے ��رغ : ا�MFWف
۔ ر���ن �ے ]6١٨٧,رۃ ا�>;�ہ [���ے ��`$ ��ں رہ4ے �, ا�MFWف �ہFے ہ�ں 

�  46* ہے۔  ^ہF	�م ��&� �uہ7ے �ہ یہ &>  ��ی� �eW O�C2ہ ��ں ہ	�ں اس �� ا
���FP {۔ ]@٢٠٢��PرO[2پ ہ� ر���ن �ے �eW O�C2ے ��ں ا�MFWف ��� ��Jے 

اور  ا-�  4	� �F�� lے، ا-4ے �K8 وا�,ں �, "]�Jے } ��� �  W>�دات �ے �7َے
  ۔ ]٢٠٢a��PرI8] OارJے} W>�دات ��ں{�6رO �6رO رات "�گ �� 

���� Oور�v:  $`�� l" ہ, ا6  ��ں  J,!ہ ہ	ز اور "�	& *W�	"�� ں��
 xف ��&ے وا�MFWف ��ے، ا�MFWف �ے ارادہ  ٢٠ا�MFWے ہ  اF�ر���ن �� 6,رج ڈو

 ہ,، اور �u �� $�W&$ دی4KMے �ے �!$ �{�ب �ے �!$ ��`ِ$ C`$ ��ں دا�6ے �
 ا�MFWف 6ے &�Mے۔ دوران ا�MFWف ا-4ے و�* �, XJوت و J$�� ��2ن، ذ�� ا�ہ ، &�
 l�`�  	�W Oور�v  �,� ارے اورI8 ں ��ں,��� E�& ے�زوں �  ادا��]  "��	&
", ��`$ ��ں ہ  ���� ہ, J, اس ��ں )�یE ہ,، ا-4ے اہ و ��Wل 6ے ", اس 
6ے ���Xت �ے �7ے ��2ں �[K دی� ��ت ��&ے ��ں �,�  ��ج &ہ�ں ا�>Fہ دی]� 

8�F], ��ں �]ے رہ�4  &	�زی,ں، دو6* و ا�>�ب �ے �v ��s KJ�6ورO اور �	>  �	> 
2داِب ا�MFWف �ے XCف ہے، دوران ا�MFWف K" ، �}u ،*<�s,ٹ اور xی!J��  4,ں 

KJ�6 ے� O,�� ،ے�� Iہ,ت وا�  ����ت    6ے �ہ* زی�دہ -�ہ�( O�6ی� دو *<iY
��ام ہ�ں۔ ��  ��	�ر �  ��Wدت ��&�، "�4زہ �ے KJ�6 )�یE ہ,&� �K  در6* 

   ��x �&�K� �8ہ اF<ے �ے �7ے "�ی� &ہ�ں، ا�&x �&�K� ,J ,ہ ہ&  �,� xدی4ے وا
"��FM6ہے، ا�8 �	�م �  6ہ,�* &ہ ہ, J, ���ء ��"* �ے �7ے ��`$ 6ے ��ہ� 
"��FM6 ہے۔ اور XWج �!��`ہ �  �vورت �ے K� *iJ  ��ہ� "��FM6ہے۔ دی]� 

  Y,رت ��ں &ہ�ں۔ 
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&ے  ����� ا	 ���ہ و&>  ��ی�  :Y$�ۃ ا��M� ،*�v��  � �N	* و ����
�K`,ر اور ", ��ں 6ے ای�Y Eع �N,ر Y$�ہ �Xs �Nم و 2زاد، ��د و W,رت، Ku,ٹے 

&ے  ^۔ ر6,ل ا
 ]٩٨a، ���� ٠٣@١��PرO [و �ڑے ہ� ���	�ن -� ��ض ��� ہے 
Y$�ہ ��N روزہ دار �  �{,ی�ت اور ��i 8,�  6ے روزے �, -�q ��&ے ���7ےاور 

۔ &�I ]١٨٢٧، ا�� ��"ہ ١U٠٩ا�,داود [� ہے��4�M,ں �, �XK� �&�K&ے ���7ے �;�ر ��
روزہ �ے ا�FFCم -� یہ ا
 �� )�Mیہ �K  ہے۔ ا6ے �W$ �ے �7ے &4�Mے 6ے -ہ�ے 

، اس �ے ادا ��&ے �� ا�� و�* �u �� $�W&$ ]٠٢@١��PرO [ادا ��دی�u �4ہ7ے 
دی4KMے 6ے )�وع ہ,�J ہے، ���M ایE ی� دو دن -ہ�ے ادا ��&� ��iY  K�ہ ��ام 

۔ ا�W  �,� �8$ 6ے -ہ�ے &ہ &�Mل M6ے J, ]١١@١��Pر"] O	��h �W�* ہے 6ے ا
۔ �{�� ]١U٠٩ا�,داود [�!$ ��ں ادا ��&� �vورO ہے ا6ے �Wم Y$�ہ �� h,اب ��ے�8۔ 

TWر )�W  �ے دی� ��&ے �  و"ہ 6ے �48ہ ہ,�8۔ �K8 �� �6��اہ ا��اد �C&ہ �  
 l�  � ے ہ�ں اس ��ں 6ےJ�K� دۃ�W ا وہTs ,"ف 6ے�d ا&ہ�N� ع�Y Eای

 ,�� ��J ی>� -,&ے�;J ہ��sول و�u ،ع �8ہ,ں�Y E4,ں �, دی]�۔ ای�M�� وں اور��;�
 
 ��ں  ^ہ,Jے ہ�ں۔ ر6,ل اM(  � وہ دی�4ر و درہ�XW ے ز��&ہ ��ں ا&�ج �ے�

 ��ں ہ   ^��&� ، M6ے J�� Xuے KJے، اس �ے ��و",د 2پ M(  � ے ا&�ج&
ر اس �  �F!�� �;$ار �XF�  KدO �ہTا ��Nا&ہ ��Nا&ہ ادا ��&ے �� ��M دی� او

�`	,ع ��FوO )�' ا�� �~W	�� O,<& *46] �ے XCف ادا ��&� "��I &ہ�ں۔ 
  ۔ ]٢٨٠ -١٨/٢٧٧

ا�>Fہ "l "]ہ ��Nا&ہ &x�M "��ے وہ�ں �;�اء و ������ &ہ ہ,ں J, اس �;$ار �  
�;�اء و  ��&�  &�Mل �� ��  ای�ے )f�K� ,� �P �� ا6ے ا-�4 و�� ���4ے ",

 ��ں ا6ے دےM(  � ں ا&�ج�� ������  
   
   

  �FC )$ہ 
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